
   

 
NAROČNIK: OBČINA TRZIN, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, ki jo zastopa župan Peter LOŽAR 

  

 Ident. št. za DDV:  SI33714789 
 Matična številka: 1358561000 

in  

IZVAJALEC: _  ____________, ki ga zastopa direktor _  ____________ 
  

 Ident. št. za DDV:  SI_______ 
 Matična številka: __________ 
 Številka TRR izvajalca :  SI56 ____ ____ ____ ___  
 
skleneta naslednji 

 

OKVIRNI SPORAZUM 
ZA 

VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU OBČINE TRZIN V LETIH 
2020 - 2022 

 
 

I. UVODNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
Stranki sporazuma uvodoma ugotavljata, da je naročnik v skladu z Zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, 
št. 91/15 in 14/18) dne __. __. ____ povabil ponudnike k predložitvi ponudb z namenom sklenitve okvirnega 
sporazuma o vzdrževanju javne razsvetljave na območju občine Trzin, na osnovi katerega je bil z odločitvijo o 
oddaji javnega naročila št. 430-0026/2019-__, z dne __. __. ____ kot najugodnejši ponudnik izbran zgoraj 
navedeni izvajalec. 
 
 

II. PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA 
 

2. člen 
 
S tem sporazumom naročnik naroča, izvajalec pa prevzema vzdrževanje javne razsvetljave na celotnem območju 
občine Trzin, ki se izvaja skladno z zahtevami naročnika iz povabila ponudnikom k predložitvi ponudb iz 1. 
člena tega okvirnega sporazuma in ponudbe izvajalca št. __________. 
 
Razpisan dokumentacija naročnika iz povabila ponudnikom k predložitvi ponudb iz 1. člena tega okvirnega 
sporazuma in ponudba izvajalca z dne __. __. ____, na podlagi katere je bil izbran, sta sestavni del tega 
okvirnega sporazuma. 
 
 

III. VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA 
 

3. člen 
 

Skupna okvirna vrednost okvirnega sporazuma znaša __.___,__ EUR brez DDV oziroma z vključenim DDV v 
višini 22% skupaj __.___,__ EUR. 
 
Naročnik se ne zavezuje dosegati vrednosti, določene v prejšnjem odstavku tega člena in se ne zavezuje naročati 
storitev in del v količinah navedenih v ponudbi oziroma v specifikacijah iz razpisne dokumentacije. 
 
Stranki tega sporazuma ugotavljata, da naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti  vseh potrebnih 
del in storitev, vendar ima naročnik izdelan predvideni letni obseg del, ki je sestavni del tega okvirnega 
sporazuma, zato jih bo naročnik časovno in količinsko naročal in potrjeval glede na izkazane dejanske  potrebe. 
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Naročnik si pridržuje pravico, da količino storitev, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, naroča glede na 
potrebe in največ do višine zagotovljenih sredstev v proračunu Občine Trzin. 
 
Izvajalec se zavezuje vse storitve po tem okvirnem sporazumu opravljati tudi na novih lokacijah, na območjih ali 
na delih občine, ki v času sklenitve tega okvirnega sporazuma niso bile pokrite s predmetno infrastrukturo, brez 
pravice do podražitve cen, dogovorjenih na enoto zaradi razširitve obsega območja, na katerem se izvajajo 
storitve, ki so predmet tega okvirnega sporazuma. 
 
 

IV. CENE STORITEV 
 

4. člen  
 
Izvajalec se obvezuje, da bo uspešno opravljene storitve, ki so predmet tega okvirnega sporazuma,  obračunal po 
cenah na enoto iz ponudbe, ki je priloga in sestavni del tega okvirnega sporazuma in dejansko izvršenih 
količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer. 
 
Cene na enoto, navedene v ponudbenem predračunu izvajalca, so v času veljavnosti okvirnega sporazuma fiksne 
in se ne spreminjajo. 
 

V. NAČIN PLAČILA 
 

5. člen 
 
Stranki sporazumno soglašata, da izvajalec naročniku izstavlja račune za opravljene storitve vzdrževanja javne 
razsvetljave enkrat mesečno, in sicer do desetega (10.) dne v tekočem mesecu za opravljene storitve v preteklem 
mesecu, ki morajo biti specificirane po zaporednih številkah, kot je to navedeno v ponudbi. Izvajalec je dolžan 
račune posredovati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun). 
 
Izvajalec je dolžan situacijo o izvedenih storitvah priložiti k računu. Naročnik je dolžan situacijo in račun 
pregledati v roku petnajstih (15) dni po prejemu in ju v tem roku potrditi ali zavrniti. Če naročnik v tem roku 
situacije in računa niti ne potrdi niti zavrne, se po preteku tega roka šteje, da sta situacija in račun potrjena. 
 
V situaciji je potrebno ločeno prikazati storitve rednega vzdrževanja javne razsvetljave in režijska dela po 
izrecnem naročilu naročnika. 
 
Naročnik je dolžan izvajalcu plačati potrjen mesečni račun trideseti (30.) dan od uradnega datuma prejema 
računa, na transakcijski račun izvajalca številka: SI56 ____ ____ ____ ___ odprt pri banki __________. 
 

VI. POGODBENA KAZEN IN ŠKODA 
 

6. člen 
 
V primeru, da se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi storitve po tem okvirnem sporazumu ne drži s tem okvirnim 
sporazumom dogovorjenih terminov ali s strani naročnika naročenih izvedb storitev ali del ali če dela niso 
izvedena v dogovorjeni kvaliteti in roku določenim s strani naročnika, plača naročniku za vsak koledarski dan 
zamude pogodbeno kazen v višini 50,00 EUR, vendar sme skupna pogodbena kazen znašati največ 10% skupne 
okvirne vrednosti (v EUR brez DDV) tega okvirnega sporazuma. 
 
Naročnik pogodbeno kazen iz prejšnjega odstavka obračuna pri izplačilu mesečne situacije. 
 
V primeru, da zaradi zamude izvajalca pogodbena kazen doseže višino skupne pogodbene kazni iz prvega 
odstavka tega člena, naročnik lahko odstopi od tega okvirnega sporazuma brez kakršnekoli obveznosti do 
izvajalca in unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 
Če je škoda, ki je nastala naročniku večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do polne 
odškodnine. 
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V primeru iz 1. odstavka tega člena lahko naročnik dela in storitve naroči pri drugem izvajalcu.  
 
 

VII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA 
 

7. člen 
 
Naročnik je dolžan: 

- izročiti izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzete storitve po tem 
okvirnem sporazumu potrebne, 

- naročnik se zavezuje pravočasno dostaviti dokumentacijo za vse spremembe, tako da delo lahko poteka 
nemoteno, 

- spremljati in nadzirati izvajanje storitve vzdrževanja, 

- izpolnjevati finančne obveznosti. 
 

8. člen 
 
Naročnik ali v njegovem imenu druga pooblaščena oseba izvaja strokovni nadzor nad izvajanjem storitev, ki se 
nanašajo na količino, obseg, dinamiko, odzivnost, kakovost, postopke in obračun storitev. 
 
Nadzor se izvaja neposredno in posredno. Neposredni nadzor se izvaja na terenu in zajema količinski in 
kakovostni nadzor opravljenih storitev, posredni nadzor pa zajema preverjanje naročil in obračunov, ki jih 
sestavlja izvajalec, ter preverjanje druge dokumentacije, s katero izvajalec dokazuje izvajanje posameznih storitev. 
 
 

VIII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
 

9. člen 
 
Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet okvirnega sporazuma in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo 
storitev ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma. 
 

10. člen 
 

V zvezi z izvajanjem s tem okvirnim sporazumom prevzetih storitev se izvajalec obvezuje: 

- izvajati dejavnosti skladno s sodobnimi standardi, 

- zagotavljati kontinuirano in kvalitetno opravljanje dejavnosti, 

- omogočati strokovni in finančni nadzor nad kakovostjo in zakonitostjo dela, 

- dosledno upoštevati tehnične, stroškovne, organizacijske in druge standarde in normative za opravljanje 
dejavnosti, 

- spoštovati predpise, ki urejajo to področje, 

- voditi poslovne knjige tako, da je zagotovljena transparentnost poslovanja pri izvajanju dejavnosti, 

- voditi dnevnik in obračunsko knjigo, 

- zagotoviti varstvo javne in zasebne lastnine tako, da se sproti odpravljajo morebitne poškodbe, zagotavlja 
povrnitev škode in vzpostavitev prejšnjega stanja, 

- odpraviti vso škodo, ki bi z izvajanjem storitev po tem okvirnem sporazumu, nastala naročniku ali tretji osebi 
oziroma škodo na predmetih in objektih v lasti naročnika ali tretje osebe ter škodo, ki bi jo povzročil na 
drugih infrastrukturnih vodih na območju izvajanja del po tem okvirnem sporazumu, vse na lastne stroške. 

 
V zvezi z zgoraj navedenim je izvajalec dolžan zlasti (ne pa izključno): 

- zamenjava svetilk in sijalk; 

- zamenjava drogov javne razsvetljave; 

- popravilo oz. menjava sestavnih delov drogov javne razsvetljave; 

- čiščenje in redno vzdrževanje oz. obnova in vzdrževalna dela na drogovih javne razsvetljave; 
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- intervencije na drogovih javne razsvetljave; 

- vodenje katastra in kontrolne knjige javne razsvetljave; 

- izvedba dodatnih obremenitev na objektih in napravah javne razsvetljave; 

- dajanje soglasij v zvezi z javno razsvetljavo; 

- druge storitve, ki jih določa zakon ali izvršilni predpis; 

- popravila drogov javne razsvetljave v primeru poškodb le-teh ter urejanje škodnih primerov z 
zavarovalnicami, v kar sodi:  

- priprava dokumentacije za odškodninske zahtevke pri zavarovalnicah; 

- foto dokumentacija, ki se priloži pri večjih servisnih posegih;  

- obvestilo policije; 

- zapisnik (opis poškodbe in predračun); 

- pleskanje drogov javne razsvetljave in drogov za osvetlitev prehodov za pešce; 

- vnašanje seznama lokacij vseh servisnih posegov v digitalni kataster JR in dodajanje seznama kot priloge k 
računom; 

- ažuriranje digitalnega katastra javne razsvetljave na območju Občine Trzin (2 krat letno) in posredovanje 
naročniku v digitalnem formatu, ki je enak z občinskim orodjem GIS. 

 
11. člen 

 
Izvajalec storitev po tem okvirnem mora ves čas trajanja okvirnega sporazuma razpolagati z zadostno količino 
strojne in druge opreme, s katero bo lahko zagotovil izvajanje storitev po tem okvirnem sporazumu. 
 
Izvajalec storitev po tem okvirnem sporazumu mora ob vsakem času predstavniku naročnika omogočiti pregled 
vseh strojev in opreme za izvajanje storitev. V kolikor predstavnik naročnika oceni, da tehnične karakteristike 
strojne in druge opreme ne zadoščajo zahtevam iz prejšnjega odstavka ima naročnik pravico odstopiti od 
okvirnega sporazuma in unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  
 
Izvajalec je dolžan za izvajanje storitev po tem okvirnem sporazumu razpolagati z zadostnim obsegom potrebnih 
delovnih naprav in sicer : 

- avtodvigalo z dvižno košaro višine najmanj – 10 m, 

- avtodvigalo z dvižno košaro višine najmanj – 15 m, 

- tovorno vozilo z dvigalom. 
 

12. člen 
 
Izvajalec mora imeti ves časa trajanja tega okvirnega sporazuma ustrezno registrirano dejavnost in sklenjeno 
pogodbo z zavarovalnico za odgovornost za škodo v višini 20.000,00 EUR, ki bi jo pri opravljanju dejavnosti 
povzročil sam ali pri njem zaposlene osebe ali pogodbeni podizvajalci naročniku, uporabnikom ali tretjim 
osebam. 
 
Naročnik bo morebitne odškodninske zahtevke odstopil v pristojno reševanje izvajalcu, le-ta pa se s tem 
okvirnim sporazumom zavezuje, da bo reševal in razrešil navedene zahtevke, v primeru tožb zoper naročnika pa 
aktivno sodeloval v postopkih ter kril škode, ki bi bile naložene naročniku in izvirajo iz ravnanj, opustitev ali 
nestrokovnega izvajanja okvirnega sporazuma. 
 
Izvajalec je dolžan poškodbe nemudoma prijaviti in o njih obvestiti pristojne organe, naročnika ali zavarovalnico. 
 

13. člen 
 
Izvajalec je dolžan voditi knjigo opravljenih del in kontrolnih pregledov. V knjigo se vpisuje vse kar je 
pomembno za izvedbo in obračun del, redne kontrolne preglede in vsa izredna popravila. Knjigo opravljenih del 
praviloma enkrat na mesec (ali po potrebi) pregleda odgovorna oseba naročnika.  
 

14. člen 
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Izvajalec se obvezuje ves čas trajanja tega okvirnega sporazuma zagotavljati: 

- da se z vzdrževalne enote nemoteno izvajajo in zagotavljajo dela in storitve , ki so predmet sporazuma; 

- odzivni čas za intervencije na drogovih javne razsvetljave najkasneje v tridesetih (30) minutah od prejema 
zahteve za posredovanje; 

- odpravo manjših napak na drogovih javne razsvetljave v roku treh (3) dneh od prejema zahteve za 
posredovanje; 

- ter odpravo večjih napak na drogovih javne razsvetljave v roku enega (1) tedna od prejema zahteve za 
posredovanje. 

 
Izvajalec mora zagotoviti, da je vodja vzdrževanja oziroma njegov namestnik dosegljiv štiriindvajset (24) ur. V 
okviru dežurne službe je izvajalec dolžan zagotavljati storitve, ki so predmet tega okvirnega sporazuma stalno in 
stalno zagotavljati interventno službo, skladno s prvim odstavkom tega člena. 
 
Izvajalec mora zagotavljati interventno izvajanje storitev na poziv pooblaščenega predstavnika naročnika, 
pristojne inšpekcije in policije ob vsakem času, ter zagotoviti odpravo ugotovljenih nepravilnosti takoj v primeru, 
da bi se s tem odvrnila neposredna nevarnost za promet, nevarnost za neposredno ogroženo življenje in zdravje 
ljudi, neposredna nevarnost za nastanek škode v naravnem oziroma življenjskem okolju in na premoženju. 
 

15. člen 
 
Način izvedbe storitev sme izvajalec izbrati v skladu s svojo strokovno presojo, če ga ne določi naročnik, če ni 
določen v specifikacijah posameznega naročila ali če iz vsebine in namena naročila ne izhaja kaj drugega. 
 
Izvajalec je dolžan takoj pisno opozoriti naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in 
pravilno izvedbo storitev. 
 
Izvajalec je dolžan naročnika tekoče obveščati o vseh zapletih, povezanih z zagotavljanjem funkcionalne 
sposobnosti objektov in naprav ter s tem povezanim zagotavljanjem komunalne oskrbe v skladu s postavljenimi 
standardi in normativi. 
 

16. člen 
 
Izvajalec jamči, da bodo storitve izvedene kakovostno, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi in v skladu s 
specificiranimi zahtevami naročnika. 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo ves čas trajanja sporazuma storitve opravljal s kvalificiranimi kadri, da bo kakovost 
opravljenih storitev preverjal in stalno skrbel za odpravo pomanjkljivosti, za katere bo izvedel na podlagi 
preverjanj ali informacij naročnika. 
 
 

IX. ZAVAROVANJA OBVEZNOSTI IZ OKVIRNEGA SPORAZUMA 
 

17. člen 
 

Izvajalec vzdrževanja po tem okvirnem sporazumu, izroči naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti in sicer Menično izjavo in nalog za plačilo menice ter tri izvode »bianco menic«, in sicer v višini 10 % 
pogodbene vrednosti okvirnega sporazuma (z DDV). Zavarovanje mora veljati še najmanj 90 dni po roku za 
izvedbo naročila.  
 
Predloženo zavarovanje ne sme odstopati od predloge iz dokumentacije javnega naročila. 
 
 

X. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI  
 

18. člen 
 
Kontaktna oseba naročnika za izvajanje tega okvirnega sporazuma je Viktor Torkar, u. d. i. g. 
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Izvajalec za svojega odgovornega vodja določa ________ ________. 
 
Pooblaščena predstavnika skrbita za pravilno in zakonito izvedbo tega okvirnega sporazuma. 
 
 

XI. PODIZVAJALCI 
 

19. člen 
 
Izvajalec izjavlja, da dela, ki so predmet tega okvirnega sporazuma ne bo izvajal s podizvajalci, pri čemer se 
zaveda, da bo naročnik v primeru predložitve neresnične izjave ali dokazil podal Državni revizijski komisiji 
predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 112. člena ZJN-3.  
 
V primeru, da bo izvajalec po sklenitvi okvirnega sporazuma dela izvajal s podizvajalci, mora o tem pisno 
obvestiti naročnika v roku petih (5) dni po spremembi.  Podizvajalce potrjuje naročnik. Novi podizvajalec mora 
izpolnjevati pogoje iz 4. odstavka 94. člena ZJN-3. 
 

20. člen 
 
V primeru priglasitve novega podizvajalca mora izvajalec predložiti:  

- opis dela, ki ga bo izvedel podizvajalec (obrazec 3 (od točke 2.3 dalje) in obrazec 5 »Izjava za podizvajalca« iz 
razpisne dokumentacije javnega naročila), 

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike podizvajalca (obrazec 3 (od točke 2.3 dalje) in obrazec 5 »Izjava za 
podizvajalca« iz razpisne dokumentacije javnega naročila). 

 
V primeru da podizvajalec zahteva neposredna plačila je potrebno predložiti tudi: 

- zahtevo podizvajalca  po neposrednih plačilih (obrazec 4 »Izjava podizvajalca glede neposrednih plačil« iz 
razpisne dokumentacije javnega naročila), 

- soglasje podizvajalca na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do 
izvajalca (obrazec 4 »Izjava podizvajalca glede neposrednih plačil« iz razpisne dokumentacije javnega 
naročila). 

 
Izvajalec za potrebe neposrednih plačil pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije 
podizvajalca, izvede plačilo neposredno podizvajalcu. Izvajalec mora v tem primeru svojemu računu ali situaciji 
priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. 
 
V primeru, da neposredna plačila podizvajalcu niso zahtevana, mora izvajalec v roku šestdesetih (60) dni od 
plačila računa predložiti njegovo in podizvajalčevo pisno izjavo, o tem, da je podizvajalec prejel plačilo za 
izvedena dela povezana s tem okvirnim sporazumom. Kršitev tega določila ima za posledico uvedbo postopka o 
prekršku iz 2. točke 1. odstavka 112. člena ZJN-3. 
 
 

XII. ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA 
 

21. člen 
 
Če se med potekom izvajanja del, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, izkaže, da izvajalec ne opravlja 
obveznosti iz tega sporazuma kvalitetno in pravočasno ali kako drugače krši sporazum, ga naročnik na to pisno 
opozori in mu določi primeren rok za odpravo napak ter navede, da bo po poteku tega roka z njim razdrl okvirni 
sporazum, če kršitve ne bodo odpravljene. V primeru razdrtja okvirnega sporazuma stranki druga drugi takoj 
poravnata vse dolgovano po okvirnem sporazumu, pogodbeno kazen, zamudne obresti in morebitno izkazano 
škodo. 
 
Naročnik lahko odstopi od okvirnega sporazuma in unovči zavarovanje za dobro izvedbo del brez vnaprejšnjega 
opozorila in brez obveznosti do izvajalca v primeru, kadar izvajalec svoje obveznosti iz okvirnega sporazuma 
izvaja v nasprotju z izrecnimi zahtevami/navodili naročnika ali v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, 
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standardi in veljavno zakonodajo ali v primeru kadar je očitno, da izvajalec ne bo izpolnil svojih obveznosti iz 
okvirnega sporazuma. 
 
O odstopu od okvirnega sporazuma naročnik izvajalca pisno obvesti priporočeno po pošti. V primeru odstopa 
od okvirnega sporazuma sta stranki okvirnega sporazuma dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako kot 
je bilo dogovorjeno pred odstopom. 
 

22. člen 
 
Okvirni sporazum preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s 
pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali 
njegovega podizvajalca. 
 
 

XIII. SPREMEMBE OKVIRNEGA SPORAZUMA 
 

23. člen 
 
V primeru, da se pogoji opravljanja zaradi spremenjene zakonodaje, spremembe normativov ali standardov, v 
času trajanja tega okvirnega sporazuma bistveno spremenijo, je izvajalec dolžan o tem pisno obvestiti naročnika 
in predlagati ukrepe za nadaljnje izvajanje dejavnosti ter dejavnost dalje izvajati v skladu s tem okvirnim 
sporazumom in veljavnimi predpisi. 
 

24. člen 
 

Vse spremembe in dopolnitve tega sporazuma se sklenejo le v obliki pisnih aneksov k sporazumu. 
 
 

XIV. POSLOVNA SKRIVNOST IN VARSTVO PODATKOV 
 

25. člen 
 
Podatki iz tega okvirnega sporazuma kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na ta okvirni sporazum in njegovo 
izvajanje, se štejejo za poslovno skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne. 
 
Izvajalec se obvezuje kot poslovno skrivnost varovati vse informacije, dokumente, osebne podatke in druge 
podatke v zvezi z naročnikom, za katere je izvedel pri izvrševanju tega okvirnega sporazuma in se zavezuje, da jih 
ne bo sporočil tretjim osebam ali da jih kakorkoli ne bo uporabljal naprej. Izvajalec je dolžan svojo obveznost 
varovanja informacij, dokumentov, osebnih podatkov in drugih podatkov, vezanih na ta okvirni sporazum, 
razširiti tudi na svoje delavce in na podizvajalce po tem okvirnem sporazumu. Obveznost varovanja poslovne 
skrivnosti in varstva osebnih podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja tega okvirnega sporazuma kot tudi za 
čas po tem. 
 
V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti in varstva osebnih podatkov je izvajalec naročniku 
odškodninsko odgovoren za vso škodo. 
 
 

XV. VELJAVNOST IN TRAJANJE OKVIRNEGA SPORAZUMA 
 

26. člen 
 

Ta okvirni sporazum je sklenjen in stopi v veljavo, ko ga podpišeta obe stranki sporazuma in ko izvajalec 
predloži naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo mora predložiti najkasneje v 
roku petnajstih (15) dni od podpisa okvirnega sporazuma.  
 
Ta okvirni sporazum se uporablja za obdobje od __. __. ____ do vključno 31. 12. 2022.  
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XVI. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
 

27. člen 
 
Izvajalec in naročnik vsak zase izrecno izjavljata, da naročniku, predstavniku naročnika, posredniku naročnika ali 
njegovemu organu izvajalec oz. tretja oseba v imenu ali na račun izvajalca, ni obljubil, ponudil ali dal kakšno 
nedovoljeno korist za:  

- pridobitev posla,  

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,  

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev 
nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, 
zastopniku ali posredniku. 

 
V primeru kršitve določil protikorupcijske klavzule je okvirni sporazum ničen. 
 
 

XVII. KONČNE DOLOČBE 
 

28. člen 
 
Morebitne spore v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma bosta stranki okvirnega sporazuma skušali rešiti 
sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka stranka okvirnega sporazuma 
sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika. 
 

29. člen 
 
Po prenehanju veljavnosti tega okvirnega sporazuma mora izvajalec predati naročniku popis stanja javne 
razsvetljave. Navedeno velja tudi v primeru predčasnega odstopa od tega okvirnega sporazuma. 
 

30. člen 
 

Ta okvirni sporazum je sestavljen in podpisan v treh (3) enakih izvodih, od katerih naročnik prejme dva (2), 
izvajalec pa en (1) izvod. 
 

Št. zadeve: 430-0029/2019 
Št. okvirnega sporazuma: ___/____ 

 

 
Št. okvirnega sporazuma: ________ 

Datum: __. __. ____ Datum: __. __. ____ 
 

NAROČNIK: 
OBČINA TRZIN 

 
 
 
 

Peter LOŽAR, 
ŽUPAN 

 
IZVAJALEC: 

________________ 
 
 
 
 

________________, 
________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


